
 

E.M. Herbert José de Souza 
Rua Fagundes Varela, 35 – Jardim Caçula 

Fone: 4824 4337 – e-mail: em.herbert.jose.souza@ribeiraopires.sp.gov.br 
 

TURMA: MAT A e B 

PLANO DE AULA SEMANAL DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2021. 

PROFESSORES (AS): Erika, Maria, Mariza, Regiane, Roseli e Vera 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFANTIL (INTEGRAL) 

DIAS DA 
SEMANA 

Tempo 
estimado 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
 

SEGUNDA 
-FEIRA 

    50 min 

(EI02EF04) 
 Formular e responder perguntas 
sobre fatos da história narrada, 
identificando... Principais 
acontecimentos. 

Realizar para a criança a leitura da história “O que é o amor?” Após a leitura 
conversar com a criança sobre a história, explicando sobre o sentimento “Amor”. 
Lançar a pergunta (O que você acha que é o amor?). Deixe que se sinta à vontade 
para se expressar tratando do seu jeito. Em seguida explicar para a criança 
utilizando uma linguagem de simples compreensão. 

 

TERÇA -
FEIRA 

   50 min   

(EI02TS02) 
 Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação 
explorando cores e formas. 

Assistir o vídeo musical “Nossa família” do mundo Bita. Após o vídeo, desenhar o 
contorno da mão da criança se estendendo a parte do braço. Recortar vários 
corações e escrever o nome dos membros da família em cada um, solicitar à 
criança que realize a pintura e contagem dos componentes da família. Na 
sequência auxiliá-la na colagem dos recortes formando uma árvore. 

 

QUARTA - 
FEIRA 

    50 min 

(EI02ET07) 
Contar oralmente objetos, 
pessoas, livros etc., em 
contextos diversos. 
 

Leitura do poema sobre a família, em um cantinho da sala ou em um outro espaço 
de sua preferência confeccione junto com a criança  um desenho de uma casa, 
(segue logo abaixo um modelo). Disponibilize para a criança fotos de pessoas que 
moram em sua casa e familiares que compõem a sua família, depois cole dentro da 
casa essas fotos. 
 

 



QUINTA -
FEIRA 

    50 min 

(EI02EO04) 
Comunicar-se com os colegas 
e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se 
compreender. 
 

Vamos fazer uma brincadeira bem divertida com a família que se chama Beijo, 
abraço, aperto de mão. 

 

SEXTA -
FEIRA 

   50 min 

(EI02CG03) Explorar formas de 
deslocamento no espaço 
(dançar) combinando os 
movimentos. 

Para terminar a semana, muita diversão e alegria. Convidar a família para dançar e 
cantar uma linda canção sobre o amor universal com Patati e Patatá. 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Traços, sons, cores e formas. Corpo, gestos e movimentos. Escuta, fala, 

pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O eu, o outro e o nós. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. 

 

 


